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Република Србија 

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА 

- Комисија за јавну набавку у отвореном поступку- 

Број: 404-197/20-015/3                 

Датум: 07.05.2020. године 

П о ж а р е в а ц    

                                                                                                             

ПРЕДМЕТ: појашњење у вези са припремањем понуде за јавну набавку број ЈН ОП 16/2020 

(1.2.81 у Плану јавних набавки) 

  

  Заинтересовано лице које је преузело конкурсну документацију за јавну набавку радова 

у отвореном поступку број  ЈН ОП 16/2020 (1.2.81 у Плану јавних набавки) - Редовно 

одржавање и чишћење Брежанског канала од градског хиподрома до улива у Велику 

Мораву у смислу неометане евакуације површинских и отпадних вода, ОРН 90470000  – 

Услуге чишћења колектора за отпадне воде, доставило је наручиоцу писани захтев путем e-

mail-а дана 06.05.2020. године у 14,28 часова, којим тражи  одговор на следеће питање: 

 

ПИТАЊЕ: 

       

Прописали сте пословни капацитет у износу од 12.000.000,00 на чишћењу канала у 

протекле три године, тражите такође референцу и потврду о изведеним радовима од стране 

наручиоца на вашем обрасцу, имајући у виду ванредно стање и да многи шалтери јавних 

предузећа и установа градских општина не раде, да ли можемо да доставимо потврде на 

обрасцима из ранијих периода а који садрже све ово што сте ви прописали? 

 

У вези са наведеним, а у складу са чланом 63.став 3. Закона о јавним набавкама 

(„Службени  гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) наручилац даје следеће: 

 

ОДГОВОР:  

 

           Наручилац ће као доказ прихватити и потврде издате на обрасцима из ранијег периода 

под условом да садрже све елементе које садржи Образац бр. 10, односно из којих се са 

сигурношћу може утврдити да је понуђач све обавезе преузете по основу одређеног уговора 

извршио у потпуности, сагласно уговореном квалитету и у уговореном року, у периоду 

траженом конкурсном документацијом. 

    

 

              Ово појашњење у  у складу са чланом 63. став 3. Закона о јавним набавкама наручилац 

објављује на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници www.pozarevac.rs.  

 

 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ  У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ 
 

 

http://www.pozarevac.rs/

